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 اإلمالء  البيان في قواعد أ/ حممد العزب 

 صخ أٔٛاع صال  ٍز٠ٕٛٓىزت  ٚ٘ٝ ػالِخ ػٍٝ االس١ّخ ٌٚٚال ر   ٕطكر  ْٔٛ سبوٕخ 

 َزصْؼ( -َٗٓزْؼ -تإ ) نتاْب  تٜٓٛٔ ايضفع : ٚع٬َت٘ ضُٓ .1

 َزصٍؼ ( –َٗٓزٍؼ  –تٜٓٛٔ اجلض : ٚع٬َت٘ نغضتإ ) نتإب  .2

 َزصّعا(  –َٗٓزّعا  –تٜٓٛٔ ايٓصب : ٚع٬َت٘ فتختإ ) نتاّبا  .3

 ( ٍِزمٝ  -ِٕشأ –سّبء  –طبٌجخ )  رضاد أٌف ر٠ٕٛٓ إٌصت فٝ ِضً  ال ظخالدِ
 : حاٌمبػذ

 -:رذزف أٌف اٌز٠ٕٛٓ فٝ 
   .االسُ إٌّزٙٝ ثزبء ِشثٛطخ -1
 .االسُ إٌّزٙٝ ثّٙضح اٌّّذٚد -2
 .االسُ إٌّزٙٝ ثّٙضح ػٍٝ أٌف -3
 . االسُ إٌّزٙٝ ثأٌف ١ٌٕخ  -4

 األٌف  -1

  إ٫ّ  مب  فِٝ  - بغِ  –ايضمحٔ  –إي٘  –اهلل  –يهٔ  –ٖشإ  –سيو  –ٖ٪٤٫  –ٖشٙ  –ٖشا 

ثًجُا١٥ ) حتشف  – سيو –أٚي٦و  – ٢ٖٚ َا ا٫عتفٗا١َٝ إسا عبكت حبضف دض ( ايغُٛات )

ٖأْشا )أصًٗا ٖا أْا سا حٝح حشفٓا  –ٖأْا ) أصًٗا ٖا أْا(  –َٔ ٖشٙ ايه١ًُ دٛاطا ( ا٭يف 

 ٜأٜتٗا  –ٜأٜٗا  –أيفني( 

 ضط أ٫ تًتبػ بػريٖا َجٌ : بعض ا٭ع٬ّ ايظا٥ز٠ ع٢ً ث٬ث١ أحضف اييت مل حيشف َٓٗا ؽ٧ بؾ

 ف ا٭يف يف ٖشٙ ايهًُات دا٥ظ ٚيٝػ ٚادبا.ٚحِش،  إمسعٌٝ -ٖضٕٚ  –إعخل 

  اٌالَ   -2

 ايشٜٔ – اييت -ايشٟ          
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 إٌْٛ -3

ِٖ ، عٔ + َا =            ُٖا أٚ َٔ ُٖٔ ، َٔٔ + َا = َٔ ُٖٔ ، عٔ+ ََٔ = ع فُٝا ٜأتٞ : َٔٔ+ ََٔ = َٔ

ِٖ ، إٕ ُٖا أٚ ع  + َا = إَٖا ، إٕ + ٫ = إ٫ّ  ع

 اٌٛاٚ -4

 : راٚر  ن١ًُيف          

 األٌف -1

 ئ تٓايٛا –اصنبٛا  –رفعٛا  –بعز ٚاٚ اجلُاع١ َجٌ : نتبٛا       

 ن١ًُ : َا١٥      

  اٌٛاٚ  -2

 عُضٚ تفضٜكا هلا َٔ عُض –أٚيٛ  –أ٫ٚت  – يف : أ٤٫ٚ )أٚي٦و(     

 (ش ّ  ػ  ) ٚ ( شٚ ّ  ػ  )اٌٛاٚ اٌفبسلخ ث١ٓ       بػذحل

 عًُت ع٢ً عُضٚ ( –) ٖشا عُضٚ َجٌ:     ايضفع ٚاجلض  حاييت يف (عُضٚ) يفتجبت ايٛاٚ 

 ا (ّضُِصأٜت َع –ْا ُضُِ) ٖشا َعَجٌ:       ٕ بايٓصب ف٬ تأت٢ ايٛاٚ ِّٛأٚ ُْ (عُضٚ)إسا أضٝف  

 -َجٌ:ايضفع أٚ ايٓصب أٚ اجلض  يفايٛاٚ عٛا٤  إسا دا٤ بعز عُضٚ ن١ًُ ابٔ ف٬ حتشف

 َضصت بعُضٚ بٔ ايعاص ( –صأٜت عُضٚ بٔ ايعاص  –عُضٚ بٔ ايعاص  ) دا٤

ٚ٘ٝ وً وٍّخ ( اٌمّش ) إٌطك ٚاٌىزبثخ ِضً  فٟالِٙب سبوٕخ رظٙش  (ـاٌ) ٟ٘ 

  (ٚخف ػم١ّٗ اثغ دجه )  اٌزبٌٟرجذأ ثأٌف ٚالَ ثؼذ٘ب أدذ دشٚف اٌشب٘ذ 

  –عكزب الْ  –فهد الْ  –خزوف الْ  –وعد الْ  –كتاب الْ  –جنل الْ  –حاجة الْ  –غزاب الْ  –بكزة الْ  –: االسه ِضً

  هدهدالْ  -نهنة الْ  –يابشة الْ  –كنز اْل

 .اٌالَ اٌمّش٠خ رىْٛ سبوٕخ:  ٍِذٛظخ
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شف ِٓ اٌذشٚف اٌزب١ٌخ ٚالِٙب رىزت ٚال ٚ٘ٝ وً وٍّخ رجذأ ثأٌف ٚالَ ثؼذٖ د 

 رٕطك 
 (ي  –ْ  -ظ -ط -ض -ص -ش -ط -ص –س  -ر -د -س -د) 

بع الّض  –اروخ الّص  –نص الّظ  –نجاب الّش  –رافة الّز  –جل الّز  –ئب الّذ  –ب الّد  –علب الّث  –نز : الّتِضً 

 .ديايًّ  –ورض الّن  –يب ايّظ  –اووض الّط  –

 . ٌالَ اٌشّس١خ ِشذد  اٌزبٌٟاٌذشف  ٍِذٛظخ
 :ِالدظبد ػٍٝ اٌالَ اٌشّس١خ ٚاٌمّش٠خ

: إرا دخٍذ ػ١ٍٗ الَ اٌجش ، ِضً ( اٌــ )ِٓ اٌىٍّخ اٌّجذٚءح ثـ  األٌفذزف ر   -1
 .دفؼذ ٌٍشجً دمٗ

( سٛاء وبٔذ الَ اٌجش أٚ الَ االثزذاء) إرا دخٍذ ػ١ٍٙب اٌالَ وٍٙب ( اٌــ)ر ذزف  -2

                                                    :( ١ًٌ –ٌ ؼ ت  –ٌجٓ  –ٌذُ )ٟ أصٍٙب ِضً ٚوبٔذ اٌىٍّخ ِجذٚءح ثالَ ف

 : " َوَلّليل سابل النهار"  ٚوّب فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ. ٚٔيًّدي فٛا٥ز عظ١ُٝ. ِلّلحه أسعار خمتلفة : أِضٍخ 

( اٌىبف) أٚ دشف اٌجش ( اٌجبء  ) دشف اٌجش( اٌــ)إرا سجمذ اٌىٍّخ اٌّجذٚءح ثـ  -3

٠جشٞ اٌٌٛذ : ِٚضً  ، بايهض٠ًٜعب ايٛيز : ال ٠ ذزف ِٕٙب شئ ، ِضً ( اٌـــ ) ، فئْ 

، أٚ )بٌ نض٠ (،  (هض٠بااي): ٚلذ ٔشٜ وض١شا ِٓ اٌطالة ٠ىزجٛٔٙب ٘ىزا :وبٌذصبْ

 .)نااحلصإ( أٚ )نٌ حصإ(

فئٕٔب ال ٔذزف ( دشف ػطف ) دشف اٌفبء ( اٌــ)إرا سجمذ اٌىٍّخ اٌّجذٚءح ثـ  -4

، ٚلذ ٔشٜ وض١شا ِٓ اٌطالة ٠ىزجٛٔٙب فايطايبرخٌ املعًِ : ش١ئب ، ِضً ( اٌــ ) ِٓ 

  فاايطايب: ٘ىزا 

 . ١زصعاملإىل  ١فاطُسٖبت : مثل  .  تنطل تاء عند الوصل وهاء عند الوقف: اٌزبء اٌّشثٛطخ  -1

 . َ٪رب١ تبٓ : ٖشٙ ل تا٤ عٓز ايٛصٌ أٚ ايٛقف . َجٌ طتٓ : اٌزبء اٌّفزٛدخ -2
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ٚايفاصم بٝٓٗا ٚبني ايتا٤ املضبٛط١ أْٗا ُتَٓطل ٖا٤ّ يف نٌ َٔ ايٛصٌ ٚايٛقف .  :اٌٙبء اٌّشثٛطخ  -3

 ايض محٔ ايضحِٝ اهللبغِ   -نٌ عاقٌ  ٘إيَٝجٌ : احلل ٜشٖب 

 :هنزة القطع وألف الوصلأ : 
 فٟ دبٌز١ٓ ( أ )غ فٛق األٌف رىزت ّ٘ضح اٌمط: 

  ًَأبزأ –َأٌَ  -: َأعز إرا وبٔذ ِفزٛدخ ِض  

 ًُأعاَذ –ُأعا١َ  –: ُأّ إرا وبٔذ ِضِّٛخ ِض   

  إميإ -: إبضاِٖٝفٟ دبٌخ ٚادذح إرا وبٔذ ِىسٛسح ِضً ( إ ) ٚرذذ األٌف . 

  ف إرا وبٔذ اٌىٍّخ ِجذٚءح ثّٙضح لطغ ثؼذ٘ب أٌ( آ ) ٚرىزت ّ٘ضح اٌمطغ ٘ىزا

 .ِذ 

  ًفضل أو أآلكزاءة ) اٌمشاءح أفضً أَ اٌىزبثخ ؟ رشسُ ٘ىزا +ّ٘ضح االسزفٙبَ: ِض

 ( الكتابة ؟

  .أأَ –أا١ٜ  –أاداٍ  –أاَاٍ : ، د١ش أصً اٌىٍّخ  آَٔ –آ١ٜ  –آداٍ  –آَاٍ 

  (ا ) أِب أٌف اٌٛصً ف١ىزت ِجشدا ِٓ اٌّٙضح ، ف١ىْٛ ٘ىزا 

 . اسه وفعل وحزفبَ اٌىٍّخ ِٓ ٚرٛجذ ّ٘ضرب اٌمطغ ٚاٌٛصً فٟ وً ألس

 مواضع هنزة القطع وألف الوصل:ب : 
 :احلروف -1

ٕٖ : وً اٌذشٚف ّ٘ضرٙب لطغ ِضً ٕٖ  –إ ِٕ  –أ ِٕ  –إ   إىل –إ٫  –أ

 ايهتاب .: اٌزؼش٠ف ِضً ( اٌـ ) ِبػذا 

 :  األفعال -2

 :ّ٘ضح اٌمطغ فٟ

  ًعضأ –أَض  –أخش  –: أنٌ اٌفؼً اٌضالصٟ اٌّبضٟ اٌّجذٚء ثّٙضح ِض 
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  اٌفؼً اٌّضبسع اٌّجذٚء ثّٙضح اٌّضبسػخ سٛاء وبْ صالص١ب أٚ سثبػ١ب أٚ خّبس١ب

ٌُ –أنتُب : أٚ سذاس١ب ِضً    أعتعنُي -أعتُُز –أقاب

  ِضً ( أِشا وبْ أٚ ِبض١ب )اٌفؼً اٌشثبػٟ اٌّجذٚء ثّٙضح : 

 أخضَج ايضدٌ َا يف دٝب٘.ف دٝبو . أخضِج َا يف ،  ٜا صدٌقًُت:             

 :ح اٌٛصً فّٟ٘ض

  ًارُع  –اِْٗض   –انتِب : اٌفؼً األِش ِٓ اٌضالصٟ ِض 

 ًاٌفؼً األِش أٚ اٌّبضٟ ِٓ اٌخّبسٟ ٚاٌسذاسٟ ِض: 

            ع٢ً اجلٛرٟ ٚاعتٛت    ،    اهلل اتكٛاٜا أٜٗا ايشٜٔ آَٓٛا  

            ِنُا أَضت فاعتك   ، ٚاعتػفضٟ يشْبو 

 :  األمساء -3

 :فٟ  ّ٘ضح اٌمطغ

  –إقا١َ   –إحغإ   –إبضاِٖٝ   –أيعاب   –أمحز   –أٌَ : وً األسّبء ّ٘ضرٙب لطغ ِضً 

 . إسا  –أْتِ  –أْا   –أعا١َ 

 :ّ٘ضح اٌٛصً فٟ

  ًاعتعزار  –اعتفار٠  –ايتكا٤  –: اختٝاص ِصبدس اٌفؼً اٌخّبسٟ ٚاٌسذاسٟ ِض- 

  اط٦ُٓإ

 ٟ٘ٚ ُٔامُي – أ٠اَض -اَض٩ -اثٓتإ -اثٓإ –١ ابٓ -ابٔ -اعِ )  :أسّبء ِسّٛػخ ِٓ اٌؼشة 

ُِ –رقَغِد اهلل   (اعت  –اهلل رقَغِد  اٜ

  اَضأ٠   – ( اَض٩إ ) اَض٩  –( ابٓتإ )اب١ٓ   –(  ابٓإ )ابٔ   – ( امسإ ) اعِ: ِضٕٝ اٌىٍّبد

 ( اعتإ اعت ) – ( اَضأتإ )

 ٛٙثّٙضح لطغ ( أثٕبء) ،ٚاثٓ ( أسّبء  ) أِب جّغ وٍّخ اسُ ف. 
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 ٌف اثٓ ٚاثٕخ ؟أِزٝ رذزف 

  َايبٝت ؟ ( يف) أبٓو إرا دخٍذ ػ١ٍٙب ّ٘ضح االسزفٙب 

  ٓأٌّٚٙب اشزٙش ثبالٔزسبة إٌٝ األخش ِضً ِزوش٠ٓ إرا ٚلؼذ وٍّخ اثٓ ث١ٓ ػ١ٍّ (

 ثششط أال ٠ْٕٛ األٚي  بٔ اخلطاب ( عُض –ع٢ً بٔ أب٢ طايب 

  ٜابٔ آرّ (إٌذاء ِضً ( ٠ب)إرا دخٍذ ػ١ٍٙب (  

 د١ش  ) أقٍٛ :إٕ  ذلُّزا ابٔ ععز (ال رذزف ٠ْٕٚٛ االسُ لجٍٙب  را ٚلؼذ اثٓ خجشاأِب إ

 خجش إْ ِشفٛع: إػشاة وٍّخ اثٓ فٟ ٘زا اٌّضبي 

  أٚي اٌسطش رضجذ أٌفٙب  فٟإرا ٚلؼذ. 

 ثٕذ  ( :اثٕخ) وٍّخ ٠ّىٓ وزبثخ. 

  
 (:اثٓ)لبػذح وٍّخ 

ٌ َُٓٗا َفضرا، يٝػ يف أٍٚ ُتخشف ا٭يف أ٫ٚ َٔ "ابٔ" ٚ "اب١ٓ" بؾضط إٔ ٜهٕٛ ن

ايغطض ، ٫ٚ َكطٛع اهلُظ٠ يٛطٕ ايؾعض ، ٚإٔ ٜهٕٛ ْعتا غري َكطٛع ، ٚإٔ ٜكع بني عًُني مل ٜفصٌ 

 بعض ٚمل ُٜٕٓٛٓ أٚهلُا ، ٚإٔ ٜهٕٛ ايجاْٞ أبا يٮٍٚ ٚيٛ بايؾٗض٠.بعطُٗا عٔ 

 
 :اٌذبالد اٌزٟ رذً ف١ٙب ّ٘ضح اٌمطغ ِذً ّ٘ضح اٌٛصً      

 .ٚأيبٖت١ ٫١ّ أفعً٘ بٓت: ِٚؼٕب٘ب لطؼب ال سجؼخ ف١ٗ رمٛي وٍّخ أٌجزخ  -1

 .ٜا أهلل اغفض يٞ سْيب: إرا ٔٛدٞ ، ِضً ( هللا)ٌفع اٌجالٌخ  -2

وً وٍّخ أزمٍذ ِٓ ٚضؼٙب فٟ ّ٘ضح اٌٛصً ٚأصجذذ ػٍّب رىْٛ ّ٘ضرٙب  -3

ٚ٘زا لشاس ِجّغ اٌٍغخ ) . َتأخض٠ عظِٝ ، ٚدا٤ت إْتصاُص ٖشا اْتصاْص: لطؼب ، ِضً 

 (ؼشث١خ ثبٌمب٘شحاٌ
4-  
5-  
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 :على حرف اهلنزة املتوسطة -ج  

رشسُ اٌّٙضح اٌّزٛسطخ إِب ثسجت دشوزٙب أٚ دشوخ ِب لجٍٙب ٚرىْٛ لٛح       

 ( اٌسىْٛ  –اٌفزذخ  –اٌضّخ  -اٌىسشح)  وبٌزبٌٟاٌذشوبد 

  :رشسُ اٌّٙضح اٌّزٛسطخ ػٍٝ أٌف  -1

  (    ألَس) ِفزٛدخ ثؼذ دشف ِفزٛح 

  ٓ(  أ٠فِذ) ِفزٛدخ ثؼذ دشف صذ١خ سبو 

  (  نٌِأٜٔ) سبوٕخ ثؼذ دشف ِفزٛح 

 :رشسُ اٌّٙضح اٌّزٛسطخ ػٍٝ ٚاٚ  -2

 ِّٛ(شُٜ٪َ أخ -َُِٜٔ٪( ) سبوٕخ أٚ ِفزٛدخ) ٚ٘ٝ  بإرا وبْ ِب لجٍٙب ِض 

  أِص٩ُؼ–َُٜ٪ّ ) إرا وبٔذ ِضِّٛخ ٚلجٍٙب ِفزٛح أٚ دشف صذ١خ سبوٓ أٚ أٌف ِذ- 

 (  مسا٩ُٙ

 ( :خ ٕ  س   -ٔجشح) رشسُ اٌّٙضح اٌّزٛسطخ ػٍٝ ٠بء  -3

  (  ٦ٔ١ًأِع –ٌٝ ٦َٔض -٦ٌُٔع–ني ٦َٔٓٗ) إرا وبٔذ ِىسٛسح ِطٍمب 

 ٦ُٖٔٓهِ ) ٚ٘ٝ ِضِّٛخ أٚ ِفزٛدخ أٚ سبوٕخ  اإرا وبْ ِب لجٍٙب ِىسٛس  -اهلأر١٥َ  -أ

 ( ٔب٦ِض

 ٍز ج ذ  ػ ) ِضً ، ٝ ٔجشح إرا ٚلغ ثؼذ اٌّٙضح ٚاٚ ِذ ٚلجٍٙب دشف ٠زصً ثّب ثؼذٖ و 

 –٤ٚؼ ُص)  فٟ رىزت اٌّٙضح اٌّزٛسطخ ػٍٝ اٌسطشٚ(  جَل٦ٛا –٦ٛا ناَف –٦ٛؼ ُن –٦ٛؼ ُف

 ألْ ِب لجٍٙب دشف ال ٠ّىٓ ٚصٍٗ ثّب ثؼذٖ ( ٤ٚبَر

  ١٦ٖٝ  –٦ٜٝػ )ِضً  ، أٚ ٠بء سبوٕخ(  دل٦ٝٗا –١٦ًَٝ )  ِضً ، ِذ إرا وبٔذ ثؼذ ٠بء- 

 ( وؽ٦ُٝ

 :ٍٝ اٌسطش ػ اٌّٙضح اٌّزٛسطخر شسُ  -4
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 اإلمالء  البيان في قواعد أ/ حممد العزب 

  ( أبٓا٤ْا -) ٜتغا٤ٍ إرا وبٔذ ِفزٛدخ ثؼذ أٌف ِذ 

  ( ]اسه طاعز[ ايغ٤ٍُٛ –ت٤ّٛ )ِفزٛدخ ثؼذ ٚاٚ سبوٕخ 

 -دليل اهلنزات املتوسطة وما يف حكنها :

 املثال القاعدة احلالة م

1 
ُتضعِ ع٢ً حضف ٜتفل َع حضن١ َا  ٚقبًٗا َتخضى عان١ٓ

 قبًٗا

 ب٦ٔٔػ -ُب٪ؼ  –َبأؼ 

 ٦َٔٔني -٦َٜٔػ  -ُص٥ٔٞ ُتضعِ ع٢ً ايٝا٤ ص٠َهغٛ 2

3 

مل تغبكٗا نغض٠ أٚ َز  َط١َُٛ

 بايٝا٤

 َُٜ٪ّ  ُتضعِ ع٢ً ايٛاٚ

عبكتٗا نغض٠ أٚ َز  َط١َُٛ

 بايٝا٤

 بض٦ُٜٕٛ -٦َُٕٔٛ  تضعِ ع٢ً ايٝا٤

4 

  َفتٛح١

 قبًٗا عانٔ غري حضف َز

ُتضعِ ع٢ً حضف ٜتفل َع حضن١ َا 

 قبًٗا

 تضعِ ع٢ً أيف

 ٔف١٦ –ُف٪ار  –َعأٍ 

 َِٜغَأٍ 

  َفتٛح١

قبًٗا عانٔ حضف َز ٚمل ُٜصٌ مبا 

 بعزٖا

 تفا٤ٍ –َتغا٤ٍ  تضعِ ع٢ً ايغطض

 إٕ ٚض٤َٛى صخٝذ

  َفتٛح١

ُٚصٌ مبا بعزٖا  إسا 

 إٕ دل٦ٝو –َؾ١٦ٝ  ُتضعِ ع٢ً ْرب٠

5 
إسا ناْت يف ْٗا١ٜ ايه١ًُ ٚحلل بٗا 

َا ٜتصٌ بٗا صمسا نايطُا٥ض ، 

 ٚاجلُع ٚع٬َات ايتج١ٝٓ

 قضأت دظأٜٔ تعترب َتٛعط١

 ٖشا دظا٩ى.

 إِْٗ ٜبز٤ٕٚ حبُز اهلل
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 :اهلنزة املتطرفة -د       
 َبزأ (  –ٜٓؾأ  –) قضأ  بإرا وبْ ِب لجٍٙب ِفزٛد أٌفػٍٝ  رشسُ اٌّٙضح اٌّزطشفخ 

  ٍٝ(  ٪ي٪ُي –٪ تهاُف –٪ بُ٪ب: ) لجٍٙب ِضَّٛ  إرا وبْ ِب:  ٚاٚرشسُ ػ 

  ٍٝ(  ٧ؽأط -٨ ٜرب  -٧) خئطبْ ِب لجٍٙب ِىسٛس إرا و ٠بءرىزت ػ 

  أٚ (  دض٤ٟ –مم٤ًٛ  –دظا٤ ) ِذ دشف إرا وبْ ِب لجٍٙب ( ػٍٝ اٌسطش) ِفشدحرىزت

     ( ٤نف -ؽ٧)  بوبْ ِب لجٍٙب سبوٕ

دائّب إرا ( ا ) ٚرشسُ (  ا) أٚ ( ٣ ) ٌف سبوٕخ ِب لجٍٙب ِفزٛح ، ٚرىزت أ ٟ٘

 .(االسُ ، ٚاٌفؼً ، ٚاٌذشف)، ٚرٛجذ فٟ ألسبَ اٌىٍّخ اٌضالصخ  سظ اٌىٍّخٚ فٟٚلؼذ 
 

 : فٟ اٌذشٚفاألٌف ا١ٌٍٕخ اٌّزطشفخ 

 –خ٬  –عزا  –إ٫ّ  –َا : رشسُ األٌف ا١ٌٍٕخ فٟ ٔٙب٠خ اٌذشٚف أٌفب وّب رٕطك ِضً 

 .ع٢ً ، إىل ، حت٢ ، ب٢ً: ٟٚ٘  -فئٔٙب رشسُ ثب١ٌبء  -، إال فٟ أسثؼخ أدشف  حاؽا

 : فٟ األفؼبياألٌف ا١ٌٍٕخ اٌّزطشفخ 
 

 :رىزت األٌف ا١ٌٍٕخ فٟ ٔٙب٠خ اٌفؼً أٌفب 

 رعا ، منا ، صدا ، مسا ، ؽزا:ِضً  ،إرا وبْ صالص١ب ٚأصً األٌف ٚاٚ  -1

 اعتخٝا: ِضً ،  إرا وبْ غ١ش صالصٟ ٚاألٌف ِسجٛلخ ث١بء -2

 :رىزت األٌف ا١ٌٍٕخ فٟ ٔٙب٠خ اٌفؼً ٠بء فٟ دبٌز١ٓ ّ٘ب

 قط٢ ، ص٢َ ، َط٢ .: ، ِضً ٌفؼً صالص١ب ٚأصً األٌف ٠بءإرا وبْ ا -1

أفط٢ ، اٖتز٣  ، : ، ِضً  إرا وبْ اٌفؼً غ١ش صالصٟ ٌُٚ رىٓ األٌف ِسجٛلخ ث١بء -2

 .اعتع٢ً

http://www.facebook.com/modrsonline
http://www.facebook.com/modrsonline
http://www.modrsbook.com/


 

 www.modrsbook.comأٚ ِٛلؼٕب اٌزؼ١ٍّٟ  ٌٍّض٠ذ صس صفذزٕب اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّذسط ثٛ ن

 اإلمالء  البيان في قواعد أ/ حممد العزب 

 :ثئدذٜ اٌطشق ا٢ر١خفٟ اٌفؼً ٔؼشف أصً األٌف ا١ٌٍٕخ        فبئذح

 .قطٝت رعٛت  ، قط٢          : رعا    ثبإلسٕبد إٌٝ اٌض١ّش ، ِضً  -1

 .ٜكطٞ        ٜزعٛ  ، قط٢        رعا: ثبإلر١بْ ثبٌفؼً اٌّضبسع ِٕٗ ، ِضً  -2

 :فٟ األسّبءاألٌف ا١ٌٍٕخ اٌّزطشفخ 

)اعِ  َت٢ ، أ٢ْٓ ، يز٣ ، أٚىل: رىزت األٌف ا١ٌٍٕخ أٌفب فٟ وً األسّبء اٌّج١ٕخ ِب ػذا  -1

 إؽاص٠( ، ا٭ىل )اعِ َٛصٍٛ(.

 :االسُ اٌضالصٟ ر ىزت أٌفٗ  -2

 ايعصا: إرا وبْ أصٍٙب ٚاٚا ، ِضً  بأٌف. 

   اهلز٣: إرا وبْ أصٍٙب ٠بء ، ِضً  ٠بء. 

 :ٔؼشف أصً األٌف ا١ٌٍٕخ فٟ االسُ ثئدذٜ اٌطشق ا٢ر١خ       فبئذح   

  ًعصا        عصٛإ ، فت٢        فتٝإ: اٌزض١ٕخ ، ِض. 

 ًٛاتحص٢       حصٝات ، َٗا          َٗ:  جّغ اٌّؤٔش اٌسبٌُ، ِض. 

  ً١ِٜزَُ        ٣ َز٠ٚ ، َُسِص  ا         َص: ُسِفشد اٌىٍّخ ، ِض. 

 
 :االسُ غ١ش اٌضالصٟ رىزت أٌفٗ  -3

  فضْغا ، طٓطا ، طًدا  :، ِضًإرا وبْ االسُ أػج١ّب فئْ أٌفٗ ر شسُ أٌفب ِطٍمب

 : َٛع٢ ، عٝغ٢ ، نغض٣ ، خباص٣ِب ػذا أسثؼخ أسّبء ، 

 ّ٠بء إرا ٌُ رىٓ ِسجٛلخ أٌفٗ رشسُ  فئْٟ إرا وبْ االسُ ػشث١ب غ١ش أػج

، أِب إرا وبٔذ ِسجٛلخ ث١بء وزجٕب أألٌف أٌفب ، : صػض٣ ، عظ٢ُ ، فت٣ٛ  ث١بء ، ِضً

 : حي٢ٝ ،  إال إرا وبْ ػٍّب فئٕٔب ٔىزت األٌف ٠بء ، ِضًطٚاٜا ، عًٝا ، ٖزاٜا :ِضً
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 مثال الوظيفة العالمة م
1 

 (،) ايفص١ً

رٛضغ اٌفصٍخ ث١ٓ   -

اٌجًّ اٌزٟ ٠زشوت ِٓ 

ِجّٛػٙب والَ ربَ اٌفبئذح 

. 

 

َٚٔ أخطا٥ٓا  ،َٔ دًٗٓا خنط٧ 

 .ٚيٝػ َتعًِ نذاٌٖ ،ْتعًِ 

 ثؼذ إٌّبدٜ  -

 
 تٛبٛا إىل اهلل. ،ٜا عبار اهلل 

 

ث١ٓ أٔٛاع اٌشٟء  -

 ٚألسبِٗ

 

عٝٓإ ٫ متغُٗا ايٓاص : عني 

ٚعني باتت  ،بهت َٔ خؾ١ٝ اهلل 

 ؼ يف عبٌٝ اهللحتض
2 

 ايفص١ً

 (؛املٓكٛط١ )

رٛضغ ث١ٓ اٌجًّ  -

اٌط٠ٍٛخ اٌزٟ ٠زشوت ِٓ 

 ِجّٛػٙب والَ ِف١ذ

إٕ ايٓاؼ ٫ ٜٓظضٕٚ إىل ايظَإ 

ٚإمنا  ؛ ايشٟ ُعٌُٔ فٝ٘ ايعٌُ

 .ٜٓظضٕٚ إىل َكزاص دٛرت٘

ث١ٓ اٌجٍّز١ٓ رىْٛ  -

اٌضب١ٔخ ِّٕٙب سججب فٟ 

األٌٚٝ أٚ األٌٚٝ رىْٛ 

 سججب فٟ اٌضب١ٔخ

 .ي٬عتعزار يًعٝز ؛مل أمن ايًٌٝ نً٘ 

3 

 (.ايٓكط١ )

رسّٝ اٌٛلفخ ٚرٛضغ فٟ  -

 ٔٙب٠خ اٌفمشاد 

ٚفٟ داخً اٌفمشح ثؼذ  -

 اٌجًّ اٌزبِخ اٌّسزمٍخ.

صب أذ يو .إٕ أخاى َٔ ٚاعاى

 .مل تًزٙ أَو
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 مثال الوظيفة العالمة م
4 

 ايٓكطتإ

 ايفٛقٝتإ ):(

رٛضغ إٌمطزبْ  -

اٌفٛل١زبْ ث١ٓ اٌمٛي ِٚب 

 ٠شجٙٗ. 

: ٫  - -قاٍ صعٍٛ اهلل 

 .ضضص ، ٫ٚ ضضاص

 . ، ٚرؼش٠فٗث١ٓ اٌشٟء  -

 

 . ِٗٚألسب 

 

اجلبإ: ٖٛ َٔ إسا ْظٍ بغاحت٘ 

 خطض راِٖ نإ عكً٘ يف صدًٝ٘.

بين اإلع٬ّ ع٢ً مخػ: ؽٗار٠ 

إي٘ إ٫ اهلل، ٚإٔ ذلُزا صعٍٛ  أ٫

 اهلل ،...  .

لجً األِضٍخ اٌزٟ رٛضخ  -

 اٌمبػذح.
ايفاعٌ َضفٛع ، َجٌ: احتز 

 ًُٕٛ.املغ

5 

 ع١َ٬

 ا٫عتفٗاّ )؟(

رٛضغ فٟ ٔٙب٠خ وً  -

جٍّخ لصذ ثٙب اٌسؤاي 

ػٓ شئ ٠ٚ شاػٝ أْ 

٠ىْٛ ٚجٗ اٌؼالِخ فٟ 

 ٔٙب٠خ اٌىزبثخ.

ٜكٛيٕٛ : إٕ ايه١ًُ ٖٞ ايضدٌ 

،ايضدٌ ٖٛ ايه١ًُ فٌٗ حترتّ 

 نًُتو؟

6 

 ع١َ٬

 ايتعذب )!(

رٛضغ فٟ ٔٙب٠خ وً 

جٍّخ رؼجش ػٓ ػبطفخ 

 زعا٤ٚاي،  نايتعذبدبدح ، 

 ،  ٚايتٗزٜز،  ٚاإلْهاص، 

 

 َا أمجٌ ايغُا٤!

 تكبٌ اهلل َٓو صاحل ا٭عُاٍ!

نٌ ٖشا قز حزخ يف عاع١ 

 ٚاحز٠ !
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 أغٝجْٛٞ! أرصنْٛٞ! ...ٚاحلظٕ،  ٚايفضح

7 
  })  ( { قٛعإ 

 

 

 

{ }  ٕقٛعا

 قضآْٝإ

 

ع١َ٬ }$ #{

 ايتٓصٝص

 

قٛعإ }ر د  {

 َعكٛفإ

 

٠ٛضغ اٌمٛسبْ فٟ ٚسظ 

١ّٕٙب اٌجًّ اٌىالَ ٚث

اٌّؼزشضخ ، ٚأٌفبظ 

 االدزشاط ، ٚاٌزفس١ش.

 

 

 

ايزد٢ ) ايظ٬ّ ( خياف٘ ا٭طفاٍ 

 ايصػاص.

ا٭ٌَ )أعظى اهلل( ٜزفع ايٓفػ إىل 

 اجلز ٚا٫دتٗار.

٘زاْ اٌمٛسبْ خصصزّٙب 

اٌّطبثغ ٠٢بد اٌمشآْ 

اٌىش٠ُ ر١١ّضا ٌٙب ِٓ 

 غ١ش٘ب

م ،  :  -تعاىل –قاٍ اهلل 

ٕ  ا َُٔذٝٔز َٚاِيُكِض٤َا  ِي

٠ٛضغ ث١ّٕٙب وً والَ 

 ِٕمٛي ثٕصٗ.

 

 

 

إٕ ؽربا يف ؽرب $ قال حكيم: 

ٜغع َتخابني ، ٚإٕ ايزْٝا نًٗا ٫ 

 .#تغع َتباغطني 

٘زاْ اٌمٛسبْ اٌّؼمٛفبْ 

٠ سزخذِبْ فٟ 

اٌّخطٛطبد اٌّذممخ، 

٠ضؼٙب اٌّذممْٛ 

١ٌش١شٚا ثٙب إٌٝ اٌىٍّبد 

 اٌزٟ صادٚ٘ب ػٍٝ األصً
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 اإلمالء  البيان في قواعد أ/ حممد العزب 

 مثال الوظيفة العالمة م
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 (-)ايؾضط١ 

رٛضغ ث١ٓ سوٕٟ  -

اٌجٍّخ ثششط أْ 

 ٠طٛي اٌىالَ ث١ّٕٙب. 

 

 

 

 

إٕ احلٝا٠ ايؾضٜف١ اٯ١َٓ املط١ٓ٦ُ 

جنزٖا  –اييت ٜتطًع إيٝٗا ايهجريٕٚ 

يف ايصزم َع ايٓفػ، َٚع اهلل ، 

 َٚع ايٓاؼ.

 

 

ث١ٓ اٌؼذد ٚاٌّؼذٚد  -

إرا ٚلؼب ػٕٛٔب فٟ 

 أٚي اٌسطش

 

 -ايه١ًُ تٓكغِ إىل:

 ا٫عِ. -1

 .ايفعٌ-2

 احلضف.-3
11 

    -ايؾضطتإ )

-) 

٠مغ ث١ّٕٙب اٌجًّ 

 االػزشاض١خ
مشٛع تط٤ٞ  –املعًُني  –حنٔ 

 مسا٤ املعضف١.
 

 

 اشرتك يف صفحتنا ) املدرس بوك ( جلديد من الصروحات والوسائن التعميمية :

www.facebook.com/modrsonline  

 : انضم جلروبنا عمي الفيس بوك ) مدرس بوك ( الي استفسار

www.facebook.com/groups/modrsbook  
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http://www.modrsbook.com/
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